RAZPIS ZA SODELOVANJE NA SEJMU ŠPORTA IN ZDRAVJA
Spoštovani!
Vabimo vas, da se predstavite na prvem sejmu ŠPORTA IN ZDRAVJA, ki se bo odvijal v
Mariboru – Športnem parku Tabor od 17. do 18. maja 2019.

Namen:
Predstaviti možnosti rekreacije ter načinov ohranjanja zdravja in komplementarnih
metod zdravljenja, zdrave športne prehrane, športnih pripomočkov, opreme, oblačil, ...
Ponudniki boste srečali svoje nove stranke, spoznali njihove zahteve za nakup in si tako
povečali svoj tržni delež. Sejemski način predstavitve je idealen za uveljavljanje svoje lastne
blagovne znamke.
Bodoči rekreativni športniki in stranke bodo lahko na enem mestu spoznali možnosti
gibanja in skrbi za svoje zdravje na vse načine.
Na sejmu bodo potekale tudi vzporedne aktivnosti:
-

prodaja rabljene športne opreme,
strokovna srečanja,
zabavna tekmovanja,
zanimiv program na sejemskem odru,
jutranja joga,
aktivna promocija zdravja na delovnem mestu.

Za več informacij lahko pišete na mail ales.antolinc@somb.si ali pokličete na 041 731 666.
Vljudno vabljeni na sejem ŠPORTA in ZDRAVJA.

Športni objekti Maribor
Direktor
Anton Knez

PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE NA SEJMU ŠPORTA IN ZDRAVJA
Z izpolnjeno prijavnico potrjujemo sodelovanje na sejmu ŠPORTA in ZDRAVJA, ki bo 17. in
18. 5. 2019 v Mariboru.

Podatki o razstavljavcu:
Ulica in hišna številka:
Pošta in kraj:
Telefon:
E-pošta:
Odgovorna oseba:
Transakcijski račun:
Kontaktna oseba:
Mobilni telefon kontaktne osebe:
Davčni zavezanec (obkrožite): DA NE
ID številka:
Na sejmu bomo predstavili ali prodajali (vpišite izdelke):
Naročamo električni priključek – strošek 25 € (obkrožite): DA NE
Podpis odgovorne osebe:
Razpored poteka na podlagi datuma prispele prijave in plačanega predračuna.
Prosimo vas, da nam izpolnjeno prijavnico pošljete do 15. aprila 2019, na naslov
Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor ( s pripisom sejem), lahko jo
pošljete tudi skenirano na mail ales.antolinc@somb.si.

Kraj in datum:

Podpis

Žig:

NAROČILO OPREME RAZSTAVNEGA PROSTORA
Naziv podjetja
Kontaktna oseba
E-pošta kontaktne osebe

Mobilni telefon kontaktne osebe
Razstavni prostor

Velikost razstavnega prostora v m2
Naziv podjetja (napis, ki ga želite imeti na napisni tabli)

NAROČAMO:
OSNOVNA UREDITEV 20,00 € / m2
Talna obloga, stene, tabla z nazivom podjetja (brez logotipa),
obešalnik, koš, reflektor na vsakih 8 m2 (brez električnega priklopa)

Elementi konstrukcije, oprema, storitve
(cena najema za čas sejma)
Količina

ENOTNA UREDITEV 30,00 € / m2
Talna obloga, stene, tabla z nazivom podjetja (brez logotipa),
obešalnik, koš, info pult, skladišče, zavesa, polica 1 tm, miza,
stoli, reflektor na vsakih 8 m2 (brez električnega priklopa)

Najmanjša predpisana velikost razstavnega prostora je 9 m².

Datum:

Žig in podpis:

Element
Enota
Talna obloga
m2
Predelna stena
tm
Vrata navadna
kos
Zavesa
kos
Vitrina visoka 50 x 50 x 250
kos
Vitrina visoka 100 x 50 x 250 kos
Vitrina visoka 100 x 100 x 250 kos
Vitrina nizka 50 x 50 x 100
kos
Vitrina nizka 100 x 50 x 100
kos
Vitrina nizka 100 x 100 x 100 kos
Pult 100 x 50 x 100
kos
Regal - TV, video
kos
Visoki regal za odlaganje
100 x 50 x 250 - 4 police
kos
Podest 50 x 50 x 100
kos
Podest 50 x 100 x 100
kos
Podest 100 x 100 x 100
kos
Polica 100 x 30 - lesena
tm
Miza 120 x 80
kos
Miza 80 x 80
kos
Miza okrogla 80
kos
Miza okrogla 60
kos
Stol tapeciran
kos
Stol barski
kos
Barska miza okrogla 60
kos
Obešalnik samostoječ
kos
Hladilnik 120 l
kos
Nizka omarica
kos
Grafične storitve
- logotip na napisni tabli
- izrez iz folije

EUR
5,85
20,25
25,20
5,85
58,50
67,50
76,50
49,50
54,00
58,50
28,80
34,20
49,50
25,20
27,00
28,80
9,00
16,20
16,20
16,20
16,20
10,80
12,60
23,40
16,20
56,70
34,20
25,20

